




ANNA CHODAKOWSKA 

Późny Rak - urodzona w samo południe 20 lipca 

w Warszawie. 

Nigdy nie dowiemy się czy zrobiłaby karierę operową 

jako mezzosopran bowiem poprzestała na wydziale wo

kalistyki średniej szkoły muzycznej. Może teraz nota 

o niej zamiast w niniejszym programie znalazłaby się 

w katalogu jakiejś wystawy, gdyby kiedyś jako zdolna 

kandydatka na studia plastyczne , której teczka z rysun

kami zdobyła uznanie komisji kwalifikacyjnej, nie przera

ziła się pytań z historii sztuki i nie oblała walkowerem eg

zaminu wstępnego na ASP. Jedno jest jednak pewne. 

Anna Chodakowska to wielka indywidualność współcze

snego teatru polskiego. 

Do szkoły aktorskiej dostała się za drugim podej

ściem i to wyjątkowo, gdyż nie osiągnęła ilości punktów 

niezbędnych do zmieszczenia się w limicie przyjęć, ale 

w 1975 r. otrzymała nagrodę rektora PWST w Warszawie 

za twórcze osiągnięcia w pierwszych dwóch latach pra

cy w teatrze. Na scenę Anna Chodakowska wdarła się 

przebojem. Zaistniała już w dniu swego debiutu. 

11 I 1973 r. w dyplomowym przedstawieniu "Antygony" 

Sofoklesa zrealizowanym przez Adama Hanuszkiewicza 

na inaugur'ricję T. Małego w Warszawie (wówczas filia 

T.Narodowego) zagrała tytułową córkę Edypa, jako mło

dą gniewną w zwykłym czarnym sweterku i mini-spó

dniczce. Zachwycony Juliusz Kydryński pisał: Dziewczy

na jest /.„ / wspaniale inteligentna, o pełnej dojrzałości 
uczuć, a przy tym o wrażliwości wysubtelnionej, napiętej 

jak złota struna. Na strunie tej, dźwięczącej od początku 

tragedii tonem najwyższym, wygrywa przejmująco całą 

batalię z Kreonem, batalię o moralne i społeczne impon

derabilia, a w tej walce jest nieugięta, heroiczna, nieraz 

brutalna /„. / choć potrafi też zmienić się w jednej chwili 

- i na chwil parę - w płaczkę tragiczno-liryczną.J„./ Tą de

biutancką rolą Anna Chodakowska postawiła się od razu 

na czele artystek swego pokolenia - i co najmniej dorów

nała swym największym starszym koleżankom. /„./ Zapa-



miętajcie to nazwisko. Nieraz jeszcze będziemy je wy

mieniać z największym przejęciem. 

Proroctwo krytyka spełniło się. Dyrektor Hanuszkie

wicz nie pozwolił żeby dynamiczny talent młodej aktorki 
ucukrował się i uleżał. Przez 1 O lat pobytu w zespole 

T.Narodowego Anna Chodakowska dorobiła się imponu
jącej kolekcji ról. To był okres w moim życiu, który dał mi 
znakomity napęd na następne lata - przyznaje dziś. Gra

ła tragiczne szekspirowskie amantki - Ofelię w "Hamle
cie" Hanuszkiewicza i Kresydę w "Troilusie i Kresydzie" 
Marka Grzesińskiego. Była wrażliwą, aż do samounice
stwienia , Bianką w "Białym małżeństwie" Różewicza 

/reż. Tadeusz Mlnc/. Brała udział w szeregu głośnych 
i kontrowersyjnych inscenizacji Hanuszkiewicza I "Wac
ława dzieje" Garczyńskiego ,"Trzy po trzy" wg Fredry, 
"Mickiewicz", " Płatanow" Czechowa, "Treny" Kochanow

skiego, "Dziady" Mickiewicza, "Wesele" Wyspiańskiego, 
" ... i Dekameron" wg Boccacia, "Leśmian" , "Śpiewnik do
mowy" wg Moniuszki/. Twórczemu duetowi Hanuszkie
wicz-Chodakowska Juliusz Słowacki zawdzięcza słynne 
zmartwychwstanie swych sztuk "Balladyna" i "Sen sreb
rny Salomei" w latach siedemdziesiątych XX wieku. Anna 

Chodakowska jako Balladyna, aktorka o żywiołowym ta
lencie i młodej kanciastości poświadcza, że narodziła się 
nam w teatrze nowa tragiczka dużego formatu - orzekła 

krytyka w tych fragmentach recenzji gdzie nie pomsto
wała na Hanuszkiewicza za to, że rykiem słynnych hond 
zagłuszył wieszcza . Szaleństwo uniesienia i wspaniałe 
sceny wielkiego ukojenia - tak impresyjnie jak iś recen
zent sportretował kreację Salomei. Tej fasynującej krea
cji nie sposób bowiem opisać w kategoriach aktorskiej 

interpretacji roli. Anna Chodakowska, posiadająca uni
kalną emocjona lną charyzmę konieczną dla interpretacji 

postaci Salusl, pełniła tu raczej rolę lirycznego medium, 

przez którego emanował romantyczny mistycyzm. 

Usunięcie Hanuszkiewicza z funkcji dyrektora T.Naro
dowego dało Annie Chodakowskiej impuls do zmiany 
zespołu. Od 1 IX 1983 r. jest na etacie w T.Studio u Je

rzego Grzegorzewskiego. Przekonana o słuszności swe
go poświęcenia na rzecz wizualnej ekspresji realizowa-

I 

nych tu spektakli potrafi w ramach zadań, które wykonu
je , zawsze pokazać coś od siebie, udowadniając, że nie 

ma małych i wielkich ról lecz są tylko mali i wielcy akto
rzy. Chodakowska zalicza się bezsprzecznie do tych dru
gich, co potwierdziła w "Operze za trzy grosze" Brech

ta-Weilla w oryginalnej wersji Grzegorzewskiego . Jako 
murzyńska karlica śpiewająca wspaniale słynną "Lamen
tację o Mackie Majchrze" rosła na oczach widzów. Do
słownie i w artystycznej przenośni. Intensywnie istniała 

i istnieje ona także w innych inscenizacjach Grzegorzew
skiego od roli Księżniczki Czardasza Sylwy Varescu 

w widowisku "Usta milczą, dusza śpiewa" na motywach 
operetek Lehara i Kalmana do groteskowej Desdemony 

w "Czterech komediach równoległych" inspirowanych 
m.in. "Otellem" Szekspira. Wszystkich zelektryzowała 
sugestywną interpretacją roli Grety w "Pułapce" Różewi
cza. Teresa Krzemień nie zawahała się nawet ogłosić -

Kreacja królewska/ ... /. Rewelacyjna. 

W Studio Anna Chodakowska gra wiele także u reży
serów pracujących gościnnie /"Tryptyk" - reż. Mariusz 

Orski, "Działania uboczne" Allena - reż. Hanuszkiewicz, 
"Lautreamont. Sny" - reż. Mariusz Treliński/. Śpiewała 
Gershwina w "Amerykanie w Warszawie" u Michaela 

Hacketta i wcieliła się w postać rockandrollowego gwiaz
dora Hoss::i w "odjazdowej" polskiej prapremierze "Kłów 
zbrodni" Sama Sheparda /reż. David Schweizer z USA/. 
Miała także zaszczyt partnerować Tadeuszowi Łomnic
kiemu w "Komedii" i "Katastrofie" Becketta w reż. Anto
niego Libery oraz w "Kartotece" Różewicza zrobionej 
przez studentów warszawskiej PWST. W spektaklu "Affa

bulazione" Pasoliniego Łomnicki obsadził Chodakowską 
obok siebie w rólce Wróżki, którą wykonała koncertowo. 
Twórcza energia pcha Annę Chodakowską do aktywnoś
ci na scenach "offowych"/"Pokojówki" Geneta w Starej 
Prochowni - reż. Jacek Zembrzuski, Stella w "Przy 
drzwiach zamkniętych" Sartre' a w Prezentacjach u Ro
mualda Szejda, Fedra w tragedii Racine' a w T. na Woli 

u Bogdana Augustyniaka/. 

Swe role filmowe bagatelizuje jako żarty artystyczno
towarzyskie, w dodatku stanowiące kolorowy przerywnik 



w codzienności teatralnej. Przykład? Demoniczna Rena
ta w telenoweli "W labiryncie". Teatr TV dał jej możliwość 
zagrania m.in. Oliwii w "Wieczorze Trzech Króli" Szek
spira /reż. Jan Bratkowski/, powabnej Laury Parker 

w sensacyjnej "Pameli" Lanhama /reż . Witold Orzechow
ski/ i Stanisławy Przybyszewskiej w sztuce "Ogień na 
wichrze" Serwińskiej /reż. Witold Solarz/. Anna Choda
kowska przyznaje, że obok teatru najwięcej satysfakcji 
sprawia jej śpiewanie - Bo lubię muzykę. Gdy słyszę trój

dźwięk to chcę go powtórzyć. Aktorce jest obojętne czy 
da to w efekcie słodką, sentymentalną piosenkę o miłoś
ci, Szekspira do muzyki Macieja Małeckiego, wysublimo
waną jazzową wersję Moniuszki, interpretację kompozy

cji Zygmunta Koniecznego czy "Mszę Wędrującego" 

według Edwarda Stachury umuzycznionego przez Roma
na Ziemiańskiego. Do tego ostatniego spektaklu /w reży

serii Krzysztofa Bukowskiego/, granego tysiące razy od 
jesieni 1982 r. we wszystkich zakątkach Polski, aktorka 
ma obsesyjnie osobisty stosunek. Identyfikuje się z filo

zofią Stachury, że warto czasem zanegować wokół sie
bie wszystko co kulturowe, wiadome, sprawdzone, na
zwane, żeby odszukać siebie według własnego popędu, 

własnego "ja". 

Nonkonformizm. Tym jednym epitetem można okreś
lić sposób bycia Anny Chodakowskiej. Satysfakcjonują 
ją bowiem osoby i zdarzenia inspirujące do wysiłku inte
lektualnego, do eksperymentowania, do poszukiwania 

nowych środków wyrazu. Stąd w jej biografii artystycznej 
poczesne miejsce zajmują tak twórcze osobowości jak 
wspomniani już Hanuszkiewicz i Grzegorzewski. Stąd 
nie dziwi fakt zetknięcia z Leszkiem Mądzikiem, którego 
prologiem jest zrealizowana przy współpracy Krzysztofa 
Bukowskiego w T.Studio "Kasandra" Christy Wolf /prap
remiera 22 I 1991 / - jeden z najoryginalniejszych spek
takli polskiego teatru ostatnich lat. Z wstrząsającą pro
stotą Anna Chodakowska zagrała samotność odmieńca 
pogrążającego się w nicości. Do dzisiaj mam przed ocza
mi jej ascetyczną sylwetkę oblepioną zgrzebną suknią, 

z ogoloną głową. Widzę jak aktorka tak intensywnie 
"istnieje" w przestrzeni spektaklu, że nawet cisza skarży 

się jej obolałym głosem, a mrok zapala się jej natchnio
nymi, somnambulicznymi źrenicami. To znów - jak 
w przypadku Salusi Słowackiego - nie rola, to ekstatycz
na szczerość w odkrywaniu tajemnicy egzystencji, do 
czego zdolne są wyłącznie najprawdziwsze Demony Te
atru. 

Nie jestem typową aktorką, bo nie żyję z zawodu, lecz 
z własnych fascynacji, potrzeb duchowych, niepokojów -
zwierza się Anna Chodakowska, która łączy pasję, 

emocjonalne zaangażowanie i poetycką nadwrażliwość 
z autodystansem. Wspominając swą debiutancką Anty
gonę mówi otwarcie - z mojej strony/ ... / nic nie było gra
ne, byłam zupełnie szczera. / ... / Tylko instynkt samoza
chowawczy nie pozwolił mi jeszcze otworzyć sobie żył. 
Dzisiaj Anna Chodakowska wymaga od siebie znacznie 
więcej. Nie wyjdę na scenę - mówi - jeśli nie odpowiem 
sobie na pytanie, po co na nią wchodzę/ ... /. Dawniej wie
rzyłam, że emocja podpowie mi wszystko, o czym nie 
wiem, czego nie rozumiem, że emocja podpowie mi dzia
łanie. Dziś muszę wiedzieć przed wejściem na scenę co 
przyniesie emocja. Taka Anna Chodakowska znów po la
tach, w innym mieście, w innym teatrze - zdecydowała 
się powtórzyć za Antygoną - współkochać przyszłam, nie 
współnienawidzić. 

P .S. Anna Chodakowska składa serdeczne podzięko
wania Andrzejowi Blumenfeldowi za bezinteresowne, in
telektualne wsparcie w poszukiwaniach lubelskiej Anty
gony pośród mroków kultury antycznej. 



LESZEK MĄDZIK 

Urodził się równo pół wieku temu, 5 li 1945r. w Barto
szowinach w Górach Świętokrzyskich. 24 Ili 1970r. 

przedstawił premierę spektaklu "Ecce Homo", od której 
liczy się dwudziestopięcioletnie już istnienie Sceny Pla
stycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Scena Plastyczna KUL bywa różnie nazywana, przez 
Marię Bechczyc-Rudnicką - "Teatrem Moralnym", przez 
prof. Irenę Sławińską - "teatrem egzystencjalizmu 

chrześcijańskiego" , przez dr. Wojciecha Chudego - "tea
trem bezsłownej prawpy" . Wszystkie te nazwy I każda 
niezwykle celna/ są semantycznymi wariantami potocz
nego określenia - Teatr Mądzika. 

Skąd się wziął ten teatr? Może nie byłoby go bez mło
dzieńczych prób malarskich i pierwszych scenografii 

Leszka Mądzika w Teatrze Akademickim KUL do przed
stawień Ireny Byrskiej /"Wanda" Norwida - 1967 / i Mie
czysława Kotlarczyka /"Amor divinus" - 1968/. Może nie 
zaistniałby gdyby Leszek Mądzik wcześniej nie jeździł 

wiosną każdego roku do Kielc aby w tamtejszym koście
le św.Trójcy przygotowywać Groby Wielkanocne. Były 
niekonwencjonalne - wspomina - Moim pragnieniem by
ło wyrażenie nastroju przez przestrzeń. Nie używając fi
gury, chciałem ukazać to, co wydawało mi się najważ

niejsze. Szukałem głębi, kolorystyki i faktury, które po
zwoliłyby mi pokazać nastrój cierpienia, śmierci i odcho
dzenia - w znacznie większym stopniu niż zmartwych
wstania ... 

Może Teatr Mądzika nie istniałby gdyby nie „. świat 

przyrody. Ciągle - mówi twórca - obserwuję działanie 

wiatru, ruch liści, płynięcie wody. Nie ma w moim teatrze 

bezpośrednich przeniesiń natury, ale ona sama, choć 
transponowana, stale jest w nim obecna. Przyroda albo 

tęsknota za nią, inspirowała mnie wielokrotnie, wręcz 
zmuszła mnie do zastosowania jakichś form. A może 
praprzyczyny Sceny Plastycznej KUL należy szukać jesz
cze gdzie indziej, w przeżyciach Leszka Mądzika z dzie

ciństwa. Sam artysta się nad tym zastanawia, wracając 
pamięcią do lat 1950-53: Mieszkałem wówczas z rodzica-



mi i z bratem w Kielcach, przy ślepej ulicy, kończącej się 
szpitalem. To nie on był w tym ważny, lecz niezależny, 

położony obok niego budynek prosektorium, nazywane
go wtedy przez nas "kostnicą". Mieszkałem zaledwie 

trzysta metrów od niej - i wszystkie nasze zabawy toczy
ły się właściwie na okalającym ją terenie, a także w sa
mym, niezamykanym budynku. Wokół jedne/, dwóch, 
a nawet trzech otwartych - jak to było w zwyczaju - tru
mien, urządzaliśmy swoje bieganie, połączone z podglą
daniem nieboszczyków od nozdrzy. Lęk, a zarazem cie

kawość, korciły mnie każdego popołudnia, żeby tam za
jrzeć. Ze strachem, maniakalnie, codziennie wchodziłem 
do kostnicy - i już byłem przy jakimś nieboszczyku. Nie
raz sam, może nawet częściej niż z kolegami ... Zdarzała 

się ciągle jeszcze inna sytuacja - i na nią byłem właści

wie skazany. Okno naszego pokoju , w którym jadaliśmy, 
rozmawialiśmy i bawiliśmy się z bratem, czy też z rodzi
cami, wychodziło na ulicę, którą regularnie przechodziły 

kondukty pogrzebowe. Dolna futryna okna była na tej sa
mej wysokości, co krawędź podstawy przejeżdżającego 

czarnego karawanu z czterema srebrnymi aniołami na 
rogach, ciągniętego przez parę czarnych koni. Dwa, 
a czasem trzy razy dziennie - szpital był duży, a miasto 
wojewódzkie - słychać było człapanie koni, a potem 
trumna przepływała przez nasz pokój / ... /. Był to pejzaż 

tak regularny i oczywisty, że niczym niecodziennym nas 
nie intrygował / ... /. Trumna, jak zegar, wymierzała czas 

dnia. 

Niezależnie od przyczyn Scena Plastyczna KUL - Te

atr Mądzika istnieje i do tej pory może poszczycić się już 
14 realizacjami oraz wyraźnie zarysowanym autorskim 
obliczem rozP,oznawanym w kraju i za granicą. Dzieje 
Sceny Plastycznej KUL tworzą następujące spektakle: 

"Ecce Homo" /1970/, "Narodzenia" /1 971/, "Wieczerza" 

/1972/, "Włókna" /1973/, " Ikar" /1974/, "Piętno" /1975/, 
"Zielnik" /1976/, "Wilgoć" /1 978/, "Wądrowne" /1 980/, 
" Brzeg" /1983/ , "Pętan ie" /1986/, "Wrota" /1989/, 
"Tchnienie" /1992/, "Szczelina" /1994/. Każdy ze spek

takli ma swą odrębną artystyczną anatomię, ale rację ma 
również Leszek Mądzik, mówiący - od początku robię je-



aby jego obrazy jeszcze przekazywały nam jakieś idee, 
aby swoiste katharsis, którego mamy doświadczyć 
w trakcie jego spektakli inspirowało nas do refleksji eg

zystencjalnej. Przedstawienia Leszka Mądzika trwają 

krótko, ale długo zalegają w widzu. Są nieme, ale mówią 
każdym językim, o czym świadczy wielka ranga Sceny 

Plastycznej KUL na świecie. 

Twórcza aktywność Leszka Mądzika nie ogranicza się 
jednak wyłącznie do jego autorskiego teatru. Oprócz 
międzynarodowej działalności , obejmującej warsztaty te
atralne, wystawy, zajęcia ze studentami , Leszek Mądzik 
decyduje się czasami na współpracę z innymi teatrami 
w kraju i na świecie. Tak powstała m.in. scenografia do 
"Iwanowa" Czechowa w reżyserii Ignacego Gogolew
skiego na scenie Teatru im. Osterwy w Lublinie /1981 / . 

Ważnym osiągnięciem pozalubelskim Leszka Mądzika 

jest inscenizacja "Kasandry" Christy Wolf w stołecznym 
Centrum Sztuki STUDIO /1991 I w reż. Krzysztofa Bukow
skiego, z muz. Stanisława Radwana. Tu pozwolę sobie 
na autocytat ze swojej ówczesnej recenzji. Sceną jest 

wielka kuweta wypełniona wodą / .. . /. Światło wydobywa 
z czarnej czeluści tylko to co niezbędne. Aktorzy bezsze
lestnie pojawiają się i rozpływają /dosłownie!/ za rucho
mymi skrzydłami ledwo dostrzegalnych kulis, które "wy
mazują" bez zgrzytu poszczególne obrazy. Tafla wody 

gra urzekająco, aczkolwiek bez narzucania się zbędnymi 
"gierkami". W wodzie zmywającej brud i grzech, oczysz
czającej spotykających się ze śmiercią i zmarłymi, wspa
niale przegląda się symboliczna nośność spektaklu. 
Spektaklu, który kończy przejmująca scena przeprowa
dzenia Kasandry przez Charona styksowymi wrotami 
śmierci. Ten piękny finał okazał się początkiem twórczej 
współpracy Leszka Mądzika z wykonawczynią roli Ka
sandry - Anną Chodakowską. Jest nam szczególnie mi
ło , że na miejsce swego następnego spotkania ci wybit
ni artyści wybrali właśnie Teatr im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie. 

Robert Chodkowski 

TRAGEDIA GRECKA 

Starożytna literatura grecka stworzyła trzy podstawo
we rodzaje literackie: epikę, lirykę i dramat, które w tej 

właśnie kolejności, na mocy trudnych do uchwycenia 

praw rozwoju ducha i twórczości poetyckiej, pojawiły się 
i rozwijały w poszczególnych okresach historii Hellady. 

I tak długa epoka archaiczna najpierw wyraziła się w epi
ce a następnie w liryce, natomiast w V wieku p.n.e. formą 

dominującą stał się dramat. Dlatego też gdy mówimy 
o osiągnięciach kultur.y greckiej epoki klasycznej obok 
imion Fidiasza, Polikleta, Polignota w rzeźbie i malar

stwie, Anaksagorasa w filozofii czy Herodota w historii, 

w poezji wymieniamy przede wszystkim wielkich drama

turgów: Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa i Arystofane

sa. 

Poeci ci byli Ateńczykami i tworzyli w Atenach, które 

stały się wtedy centrum życia kulturalnego Grecji, jednak 
miejscem narodzin nowego rodzaju poezji, jaki uprawia

li, najprawdopodobniej był Peloponez. Mówimy "naj

prawdopodobniej'', ponieważ zagadnienia związane 
z genezą dramatu antycznego mimo wielu prób ich wy

jaśnienia nadal w dużej mierze pozostają osłonięte ta
jemnicą. 

Z wielu teorii narodzin tragedii największym uzna

niem cieszy się teoria oparta na przesłankach "Poetyki" 

Arystotelesa. Według niej tragedia wyrosła z uprawiane
go na Peloponezie dytyrambu, kultowej pieśni na cześć 
Dionizosa, boga wina i odradzającej się przyrody. Dyty
ramb był jedną z odmian liryki chóralnej. W tragediach 

element liryczny przetrwał w pieśniach chóru, które swo
je bogactwo metryczne i językowe niewątpliwie zawdzię
czają właśnie temu dziedzictwu. Także budowa tragedii 

odzwierciedla jej pochodzenie: chór, który pierwotnie 
był istotą tragedii zadecydował o strukturze sztuk, bo 
w odniesieniu do niego są określane pozostałe partie. 

Tragedia zaczynała się pieśnią parodosu, który dość 

wcześnie poprzedzono mówionym prologiem. Potem na
stępowały zazwyczaj trzy partie epeisodionów (partii dia-



logowych) i stasimonów (pieśni chóralnych). Sztukę za
mykała pieśń wyjściowa zwana eksodosem. Z czasem 
eksodos rozwinął się w akt dialogiczny z udziałem chó
ru. Język dia logu i jego metrum jambiczne dramat grecki 
przejął od poetów lirycznych tworzących w jambach, 
a przede wszystkim od Solona, który to metrum w swo
ich utworach uczynił środkiem politycznego oddziaływa
nia. 

Narodziny tragedii z dytyrambu świadczą o jej prowe
niencji religijne) i jej ścisłym związku z kultem Dionizosa. 
Nie jest to jedyny dowód. Tragedię grywano wyłącznie 
w święta tego boga, przede wszystkim podczas Wielkich 
Dionizjów (zwanych też miejskimi) pod koniec marca, 
lecz także na Lenajach oraz na Dionizjach Małych (wiej
skich) obchodzonych w gminach poza Atenami. Widowi
ska teatralne stanowiły część programu uroczystości re
ligijnych z procesjami i ofiarami na cześć Dionizosa. 
W teatrze centralne miejsce było przeznaczone dla jego 
kapłana. Także maski aktorów i choreutów zostały zapo
życzone ze starych obrzędów kultowych, podobnie jak 

ich ubiór. 

Przypuszcza się , że najstarsi tragicy częściej niż ich 
następcy sięgali do mitu dionizyjskiego i potrafili przeka
zać atmosferę kultu boga. Okrzyk protestu "to nic z Dio
nizosa!", który wznosi li Ateńczycy, gdy zerwano z tą tra
dycją, świadczy, że pierwotnie ludzie szli do teatru na 
rzecz o Dionizosie. Sama nazwa tragedii: tragodia - pieśń 
kozła, obecnie jest interpretowana najczęściej jako pieśń 
związana z ofiarą kozła, oczywiście dla Dionizosa. 

Pierwszą datą pewną w historii tragedii są lata 536-
532, kiedy to poeta Tespis wystąpił w Atenach ze swymi 
sztukami. Wcześniej prezentował je na wozie po wsiach. 
Wiel ką zasługą Tespisa było wprowadzenie pierwszego 
aktora (hypokrltes - "odpowiadacz") , który odpowiadając 
na pytania chóru przywoływał na scenę zdarzenia dra
matyczne. Tespis miał też wprowadzić maskę i sam wy
stępował jako aktor. Z jego następców najwybitniejszym 
tragediopisarzem był Frynichos, którego działalność 

przypada na kon iec VI i początek V wieku. Frynichos 
pierwszy wprowadził do tragedii postacie kobiece, był 

autorem dwu tragedii historycznych oraz miał wynaleźć 
prolog. 

Za twórcę tragedii już jako dz i eła literackiego i teatral
nego powszechnie uważa się Ajschylosa (525-456). Jest 
on też pierwszym poetą dramatycznym, z którego twór
czości zachowało się siedem tragedii. Tragedia przed Aj
schylosem była raczej kantatą niż utworem dramatycz
nym. Rola aktora była ograniczona do poddawania tema
tu dla pieśni chóru, które dominowały w utworze jako 
rozbudowane lamentacje. Świadczą o tym "Fenicjanki" 
Frynichosa. sztuka z tego wczesnego okresu. o której 
mamy najwięcej informacji. 

Jedną z najważniejszych innowacji Ajschylosa było 
ograniczenie partii chóralnych oraz wprowadzenie dru
giego aktora. Umożliwiło to prezentowanie na scenie 
zdarzenia dramatycznego oraz przyczyniło się w istotny 
sposób do rozwoju dialogu. Ajschylos podobnie jak jego 
poprzednicy występował w swoich sztukach jako aktor, 
był ich reżyserem, scenografem i choreografem. Wniósł 
wielki wkład w tworzenie tragedii jako dzieła teatralnego: 
wprowadził nowe układy choreograficzne, wzbogacił 

muzykę i nadał jej charakter majestatyczny, stosował 
maszynerię do wywoływania efektów wizualnych, posłu
giwał się dekoracjami, przyodział aktorów we wspaniałe 
kostiumy, ~osłużył się jako pierwszy maską malowaną 
i nadał jej charakter wzbudzający grozę. Kształt teatralny 
jego sztuk zasadza się na niezwykłości. śmiałośc i po
mysłów, czasem nawet na egzotyce i w ten sposób zna
komicie harmonizuje ze wznosłością ich tematyki. 

Tematem tragedii Ajschylosa były wielkie problemy 
moralne i religijne. Cała spuścizna poety ukazuje się 
nam jako wysiłek myśli. która dąży do uchwycenia dzia
łania pierwiastka boskiego w świecie. Uznawany jest 
więc za jednego z największych poetów religijnych świa
ta. Dla wyrażen i a swych idei umiał znaleźć w micie (raz 
też w historii) odpowiedni materiał fabularny , potrafił też 
stworzyć odpowiednio wielkie postacie zdolne udźwig
nąć ciężar reprezentowanych przez siebie idei. Główny
mi rysami poezji Ajschylosa jest dramatyzm, wielkość 
i majestatyczność a zarazem prostota i liryzm. 



Ajschylos, tworząc tragedie, posługiwał się strukturą 

trylogiczną, która m.in. pozwalała mu na ukazanie peł

nienia się boskiej sprawiedliwości oraz dziedziczenia wi

ny i kary przez pokolenia. "Oresteja'', jedyna z zachwa

nych trylogii, została uznana za arcydzieło literatury 

światowej. Częścią innej wielkiej trylogii jest "Promete

usz w okowach", który w dziejach kultury europejskiej 

odegrał rolę szczególną jako źródło inspiracji poetów 

i malarzy oraz szlachetnego buntu przeciwko tyranii. 

Ajschylos należał do pokolenia maratonomachów, 

którzy stworzyli warunki przyszłej potęgi Aten w zmaga

niach z Persami. Sofokles (496-406), drugi z wielkiej trój

cy tragików greckich, żył w czasach największego roz

woju kultury miasta Pallady i jego potęgi politycznej. Wi

dział, jak pod rządami Peryklesa rosły budowle na Akro

polu, jak powstawały wspaniałe rzeźby i malowidła 

w pracowniach ówczesnych artystów, lecz przeżył także 

nieszczęścia wojny peloponeskiej, chociaż los zaosz

czędził mu oglądania ostatecznej klęski ojczyzny i jej 

upadku. W życiu prywatnym był człowiekiem szczęśli

wym i miał wspaniałe sukcesy jako dramaturg. Odniósł 

wiele zwycięstw w agonach, nigdy nie zajął trzeciego, 

a więc ostatniego miejsca. Miał napisać 123 sztuki, z któ

rych do naszych czasów zachowało się siedem tragedii 

i duże fragmenty dramatu satyrowego pt ."Tropiciele". 

W pierwszej fazie swej twórczości pozostawał pod wpły

wami Ajschylosa, lecz później poszedł własną drogą roz

woju i wypracował własny styl. 

Sofokles przede wszystkim zerwał ze strukturą trylo

giczną swego poprzednika, zgłaszając do konkursu trzy 

tragedie, z których każda stanowiła sama w sobie za

mkniętą całość tematyczną i kompozycyjną. Następnie 

wprowadził trzeciego aktora. Ta zmiana pozwoliła na dal

sze wzbogacenie akcji, uczynienie jej bardziej zwartą, co 

w konsekwencji doprowadziło do ostatecznej dominacji 

dialogów nad chórami. Był to ważny krok w kierunku 

form dramatycznych póżniejszej sceny zachodniej. Po

większenie przez Sofoklesa liczby członków chóru z 12 
do 15 dało koryfeuszowi większą samodzielność i przy-
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puszczalnie wpłynęło na modyfikację układów tanecz

nych. 

Sofokles ze względu na słaby głos zrezygnował z wy

stępowania na scenie jako aktor. Przyszło mu to tym łat
wiej' , że w tym czasie dramaturg miał do dyspozycji za

wodowych aktorów, muzyków, scenografów oraz specja

listów od szkolenia chóru, mógł więc skupić się niemal 

wyłącznie na komponowaniu dzieła jako tekstu. 

Ajschylosa fascynowały przede wszystkim wielkie za

gadnienia religijno-moralne, Sofokles zbliżył się do czło

wieka, do jego przeżyć osobistych, pragnień i namięt
ności. Przyczyny klęski i zguby bohatera tkwią z nim sa

mym, zależą od własnych decyzji (Antygona, Ajas, Deja
nira), czasami jednak, jak w przypadku Edypa ("Kró~ 

Edyp", "Edyp w Kolonos") człowiek staje się igraszką 

w ręku bóstwa i przeznaczenia. Postacie Sofoklesa są 

bohaterami samotnymi. Samotności tej wymaga ich he

roizm. Przypominają nam bohaterów Homera i są bar

dziej nam bliscy niż surowe i nadludzkie postacie Aj

schylosa. 

Twórczość Sofoklesa reprezentuje punkt szczytowy 

historycznego rozwoju tragedii, która u niego osiąga 
swoją "pełną naturę" , jak to sformułował Arystoteles. 

Sofokles w sposób mistrzowski opanował technikę dra

matyczną, sztukę prowadzenia dialogów, jak nikt inny 

potrafił posłużyć się rozpoznaniem i perypetią oraz wy
grać dramatycznie ironię tragiczną. Lecz głównym powo

dem jego sławy już w starożytności była umiejętność bu

dowania postaci. Tacy bohaterowie jak Antygona, Edyp 

czy Elekta żyją w pamięci ludzkiej niezależnie od akcji 

dramatycznej, w którą były uwikłane. Dejanira z "Trachi

nek" w starożytności była uznawana za najpiękniejszy 

charakter greckiej tragedii, podobnie jak Filoktet ze sztu

ki noszącej jego imię za najwspanialszy charakter męski. 

Eurypidesa (485-406), trzeciego z wielkich tragików, 

choć był młodszy od Sofoklesa zaledwie o około 1 O lat, 

dzieli od niego przepaść w dziedzinie światopoglądu. 

Jest on bowiem człowiekiem tak zwanego oświecenia, 
epoki która pod wpływem sofistyki dokonała prawdziwe-





go przewrotu w wielu dziedzinach życia umysłowego 
Aten. Zostaje podważona wiara w tradycyjnych bogów, 
boskie pochodzenie państwa i prawa, a triumf święc i 

racjonalizm, skłonność do realizmu oraz sceptycyzm wo
bec tradycji. Te nowe idee znalazły odbicie w twórczości 

Eurypidesa. Obejmowała ona prawdopodobnie 92 dra
maty, z których zachowało się 18 tragedii i jeden dramat 
satyrowy "Cyklop". Wobec faktu, że publiczność ateńska 
w większości była wierna tradycji, poeta rzadko znajdo
wał uznanie dla swych sztuk i odniósł zaledwie 5 zwy
cięstw. 

Eurypides był wielkim nowatorem w dziedzinie dra
matu. Tworzył tragedie odpowiadające normom tradycyj
nym (np. "Medea", "Hippolytos", "Trojanki") lecz także 
melodramaty (np. "Ifigenia w Aulidzie", "Elektra'', "Ore
stes") oraz tragikomedie (np. : "Alkestis", "lon", "Hele
na"). Bohaterów sprowadził z piedestału wzniosłości na 
poziom życia codziennego i przedstawiał jako ludzi pod
legających pasjom i namiętnościom, szlachetnym i pod
łym, wielkim i małym. W przedstawianiu tych pasji okazał 
się prawdziwym mistrzem i doskonałym znawcą natury 
ludzkiej, zwłaszcza natury kobiecej. Jego realizm przeja
wił się również w swobodzie przetwarzania mitów. Np. 
w jego zaginionej "Antygonie" bohaterska dziewczyna 
znajduje wsparcie u Hajmona przeciwko ojcu, razem 
z narzeczonym zostaje uratowana, żeni się z nim i ma 
dzieci. 

Eurypides często wyrażał się krytycznie o bogach, 
lecz znajdujemy u niego też głębokie sformułowania teo
logiczne o istocie bóstwa, a jego "Bachantki" są najbar
dziej religijną ze sztuk zachowanych całej tragedii staro
żytnej. Bóstwami posługiwał się dla rozwikłania zbyt 
skomplikowanych akcji, stosując technikę zwaną "deus 
ex machina". Bóstwa u niego często też wygłaszają pro
logi. Prologi te mają specyficzny charakter jakby afisza 
teatralnego: dają nie tylko ekspozycję sztuki, lecz także 
zapowiadają treść utworu. Są ponadto wygłaszane przez 
postacie nie związane z akcją. 

Inną cechą charakterystyczną Eurypidesa są agony, 
zretoryzowane sceny sporów, w których antagoniści ata-

kują się wzajemnie i bronią swych racji. Występują one 
już u Sofoklesa, lecz teraz uzyskują pełną formę, podob
nie jak wspaniałe mowy posłańców. Wielkim wkładem 
!Eurypidesa w dramat późniejszych wieków były słynne 
jego sceny rozpoznania, technika prowadzenia skompli
kowanej intrygi i żywy, naturalny dialog. On też był twór
cą, który wprowadził do dramatu temat miłości w róż

nych jej aspektach. 

W twórczości Eurypidesa dokonała się wielka ewolu
cja dramatu, która doprowadziła tragedię grecką do 
upadku, lecz stała się inspiracją dla nowego gatunku, 
dramatu mieszczańskiego, który jako tak zwana "nowa 
komedia" bujnie kwitł w IV i Ili wieku, a następnie został 
przeniesiony na grunt rzymski. Komedie Plauta i Teren
cjusza oraz tragedie Seneki, który także sięgał do trage
dii attyckiej, stały się następnie wzorem dla dramatu Eu

ropy nowożytniej. 



ZOFIA DE INES 

Po ojcu wywodzi się z hiszpańskiego XVI-wiecznego 

rodu. Jest inżynierem architektem z dyplomem Politech
niki Krakowskiej. W latach 1972-75 zaliczyła Studium 

Podyplomowe Scenografii ASP w Krakowie. Jako sceno
graf ma już 20 lat, urodziła się w 1975r. we wrocławskim 

T. Współczesnym, robiąc Kazimierzowi Braunowi kostiu

my do dyrektorskiej inscenizacji "Białego małżeństwa" 

Różewicza. Chciała jeszcze spowić scenę powłoką mię

sistej pofałdowanej tkaniny, odsłaniającej w pęknięciach 

wyobraźnię dojrzewającej Bianki. Niestety, wyobraźnia 
debiutantki przerosła możliwości techniczne teatru. De

koracje zrobił ktoś inny. Do swej idei "przestrzeni orga

nicznej" Zofia de lnes wróciła w "Annie Livii" Słomczyń

skiego według Joyce ' a /1976/, kreując zgodnie z życze

niem Brauna - nasycony seksualizmem świat, w który 
wcieliła się rzeka życia, pierwiastek żeński w kosmosie. 

Odniosła sukces. Podobnie jak w przypadku "Trenów" 

według Kochanowskiego u Hanuszkiewicza w stołecz

nym T .Narodowym /1978/, gdzie nierealną, "wciągającą" 

przestrzenią z dwóch rozpostartych tkanin tworzących 

głęboką szparę, otchłań sygnalizującą coś niewiadome

go, rozwiązała problem uteatralizowania pulsacji poetyc

kiego słowp i metafory kruchości ludzkiego losu. 

Przestrzeni nie określam do końca - zdradza Zofia 

de lnes - pozostawiam ją nieco umowną, nie zdefiniowa

ną. Równocześnie staram się nie zatrzeć klimatu, pewnej 
poezji czy melodii, która ożywia każdy utwór inaczej. 

Chciałabym, żeby plastyka miała tak czyste "brzmienie" 

jak muzyka. Ten ideał scenografka osiągnęła w "Fedrze" 
/1977 I reżyserowanej przez Hanuszkiewicza. Podłogę 

T.Małego pokryła pustym, łagodnie wznoszącym się, ła
manym drewnianym podestem oznaczającym wypaloną 

"pustynię" wypełnioną namiętnościami bohaterki Raci
ne' a. Dawało to, jak pisał Wojciech Natanson, wrażenie 

wielkości i - zarazem - jasności i było doskonałym pla

stycznym ekwiwalentem zawartego w tej tragedii kontra

stu między chłodną dyscypliną klasycystycznego alek
sandryzmu a żarem uwięzionych w nim uczuć. 



Mimo niewątpliwych osiągnięć w kształtowaniu prze
strzeni scenicznej Zofia de lnes jest przede wszystkim 

ceniona jako świetny kostiumolog. Bardzo często tylko 
ubiera aktorów w cudzych dekoracjach. Ale to "tylko" 

nierzadko przesądza o sukcesie przedstawienia. 

Moje kostiumy - wyjaśnia - powstają bardzo różnie. 

Bywa, że zaczynam od rysunku, kiedy pracuję bez po
śpiechu. Często jednak komponuję je od razu, na mane
kinie upinam kawałki materiałów a dopiero potem prze
noszę szkic na papier. Niekiedy robię rysunki bardzo 

szczegółowe, a innym razem skrótowo szybkie, lecz tak, 
żeby były czytelne dla krawców. / ... / Każdy materiał ma 

swoją naturę podobnie jak człowiek - jeden jest minode
ryjny, a inny szczery. Staram się moim kostiumom nadać 

cechę autentyczności, są w ten sposób bliższe człowie

kowi, jego istocie. Jednak scenografka zastrzega się ka
tegorycznie - dążenie do autentyczności nie oznacza, że 
zadowala mnie odtwarzanie przeciętności. 

Zofię de lnes interesuje związek pomiędzy osobowoś
cią a sposobem ubierania się. Zależy mi na tym - mówi -

by interpretacja postaci poprzez kostium miała związek 
z sylwetką i osobowością aktora. Obserwuję indywidual
ne cechy jego fizjonomii, mimikę, gesty. W kostiumie, 
charakteryzacji, uczesaniu staram się je podkreślić, cho
ciaż bywa, że moim zadaniem jest ich zatarcie. Z zasady 
interpretuję dość delikatnie, nie chcę ani opowiadać ko
stiumem anegdoty o postaci, ani też jej ilustrować. Moją 
ambicją nie jest ograniczanie możliwości aktora, lecz ich 
potęgowanie. Lubię kostiumy zrośnięte z aktorem, które 
- także psychicznie - nie krępują go w najmniejszym stop
niu. Zofia de lnes przyznaje się też - bardzo lubię pod
kraślać kostiumem cechy płci, odkrywać schowaną w lu
dziach perwersję. Fascynuje ją płciowa ambiwalencja. 
Intrygują typy pomieszane, androgyniczne, przy tym 
z pewną domieszką agresywności, zwróconej ku światu. 
Zapytana o cechy charakterystyczne swego stylu odpo
wida: Staram się pracować nad kostiumem jak aktor nad 
rolą, stopniowo dochodząc do jego scenicznego wyrazu. 
W kostiumie generalnie interesuje mnie kształt. Nawet 
gdy jest to kostium tzw. "z epoki" nadaję mu współcze-

sną formę poprzez przerysowanie sylwety, wybór tworzy

wa i faktur, poprzez obnażenie konstrukcji oraz wynatu

rzenie, złamanie reguł mody. Lubię agresywność nasy

conych barw i kontrastów. Kocham szlachetność i orgi

nalność materii, obojętne czy jest to zgrzebny w splocie 

"worek na kartofle" czy też wyrafinowana jedwabna tafta. 

Przy całym uwielbieniu dla ubioru, jego kompozycji, bo

gactwa, lubię jednocześnie odsłaniać ciało - najwspa

nialszy kształt, od którego zaczyna się moje myślenie 

o kostiumie. 

Dorobek aktywności scenograficznej Zofii de lnes 

jest imponujący, sięga setki sztuk dramatycznych, oper, 

baletów, przedstawień telewizyjnych, filmów, pantomim. 

Geograficznie działalność artystki rozciąga się poza gra

nice kraju /USA, RFN, Dania, Serbia, Hiszpania, ZSRR, 

Anglia/. Wielokrotnie współpracowała z takimi reżysera

mi jak - wspomniani już Kazimierz Braun i Adam Hanusz

kiewicz - jak ci, których w jej przypadku należy koniecz

nie wspomnieć: Jerzy Jarocki, Jerzy Krasowski, Krzysz

tof Babicki. Bardzo sobie ceni współpracę z Henrykiem 

Tomaszewskim w dziedzinie pantomimy i z Zofią Kaliń

ską na gruncie tzw. teatru kobiecego. W 1993 r. "Kordia

nem" Słowackiego w T. Dramatycznym w Warszawie, do 

tego grona dołączył Maciej Prus. Kontynuacją ich współ

pracy są trzy realizacje w stołecznym T.Polskim - "Ry

szard Ili" /1993/ i "Stracone zachody miłości" /1994/ 

Szekspira oraz "Kariera Artura Ui" Brechta /1995/. 

W "Ryszardzie Ili", w ascsetycznej pustce sceny sceno

grafka wyeksponowała biegnący ukośnie czarny drew

niany podest kojarzący się z dwupoziomowością sceny 

elżbietańskiej i pełniący rolę swoistej machiny śmierci. 

W opozycji do tej posępnej, złowrogiej przestrzeni prze

mierzanej przez ofiary i katów, w "Straconych zachodach 

miłości" wyrafinowaną dworską komedię uwodzenia Zo

fia de lnes ubrała w piękne kostiumy i osadziła na planie 

sceny opadającej w stronę widowni jak łagodny stok 

wzgórza z kulisami - wysokimi ścianami soczystej ziele

ni. Widząc to zachwycony krytyk napisał - Czy można po

kazać w teatrze powietrze? Można! 



ZYGMUNT KONIECZNY 

Matką mu była krakowska cyganeria, ojcem Piotr 

Skrzynecki, wzrastał w szalonej atmosferze Piwnicy pod 

Baranami przełomu lat piędziesiątych i sześćdziesią

tych. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej 

w Krakowie. Szybko osiągnął dojrzałość twórczą kompo

nując serię wielkich przebojów na ekspresyjny głos Ewy 

Demarczyk. Jego muzyczne wersje "Karuzeli z Madon

nami" Białoszewskiego, "Garbusa" Leśmiana, "Toma

szowa" i "Grande valse brillante" Tuwima, 'Takiego pej

zażu" Szmidta, "Pocałunków" Pawlikowskiej-Jasnorzew

skiej, wierszy Baczyńskiego czy "Czarnych aniołów" 

Dymnego uskrzydliły tę utalentowaną artystkę, uczyniły 

z niej Czarnego Anioła polskiej piosenki, królującego 

niepodzielnie na naszym firmamencie estradowym od 

pamiętnego triumfu spółki Konieczny - Demarczyk na fe

stiwalu sopockim w 1963r. 

W 1959r. skomponował jakiś drobiazg do zaśpiewa

nia w "Widoku z mostu" Millera w reż. Jerzego Golińskie

go na scenie T. im. Słowackiego w Krakowie. Później 

przyszły propozycie z T.Rapsodycznego Tadeusza Kot

larczyka, z T.Wybrzeże w Gdańsku. Na młodego kompo

zytora zwrócił uwagę krakowski Stary Teatr. Najpierw 

w 1962r. była muzyka do wierszy Ludwika Jerzego Ker

na w spektaklach Mieczysława Górkiewicza - "Świecz
nik" Musseta i "Jaśnie Pan Nikt" de Vegi, później Zyg

munt Konieczny wzbogacił warstwę dźwiękową dwóch 

premier Zygmunta Hubnera - "Wariatki z Chaillot" Girau

doux /1964/ i "Scenerii zimowej" Andersona /1967 / oraz 

"Tańca śmierci" Strindberga w reż. Bogdana Hussakow

skiego /1967 I. 

Apogeum teatralnej kompozycji Zygmunta Koniecz

nego przypada na pierwszą połowę lat siedemdziesią

tych. Jego muzyka współtworzyła dramaturgię najwięk

szych osiągnięć sceny polskiej, które - tak się szczęśli

wie złożyło - powstały wtedy w krakowskim Starym Tea

trze i związane są z działalnością reżyserską Konrada 
Swinarskiego i Andrzeja Wajdy. 



Ze Swinarskim Konieczny pracował trzykrotnie. 
W "Śnie nocy letniej" Szekspira /1970/ rozbrzmiewała je
go muzyka z polonezowym motywem wprowadzającym 

Tezeusza i niesamowitymi dźwiękami w lesie. Dwa final

ne koncerty, pełne dysonansowych tonów zamykają 
dwie części przedstawienia, najmocniejsze akcenty cha
osu ludzkiej menażerii - pisał krytyk. - Swinarski niemal 

"puszcza" beznamiętnie tok zdarzeń, by dwa razy ogłu
szyć widownię obrazem i dźwiękami, stworzyć psychozę 
zabawy, która jest tylko ponurym tańcem kukieł , poru

szanych przez złe moce także i te tkwiące w naturze czło

wieka. W "Dziadach" Mickiewicza /1973/ Zygmunt Konie
czy wywołał sugestywny nastrój zaduszny. Jednolity ob
rzędowy ton nadawały spektaklowi jękliwe zawodzenia 

żebraczej gromady powtarzającej jak refren wiersz 

"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, /Co to będzie, co to 
będzie" do wtóru obsesyjnej, monotonnej melodii sączą
cej się ze skrzypiec wiejskiego grajka. Ciekawostką jest 

to, że podczas prób Konieczny wpadł na brawurowy po
mysł aby do Wielkiej Improwizacji w pewnej chwili wpro
wadzić muzyczne crescendo. Swiniarski wolał, żeby 

wspaniały aktor Jerzy Trela jednak mówił swój monolog. 

W 1974r. odbyła się premiera "Wyzwolenia" Wyspiań
skiego - Swinarskiego. Wspaniała jest muzyka Zygmunta 
Koniecznego narzucająca ton improwizacjom Konrada, 
pomagająca rozumieć i współtowarzysząca całemu 

spektaklowi - czytamy w jednej z ówczesnych entuzja

stycznych recenzji. Szczególnie zwracano uwagę na tzw. 
"musze brzęczenie" potęgujące się w warstwie fonicznej 

spektaklu od rozmowy Konrada z Maskami. 

Wspólnie z Andrzejem Wajdą Zygmunt Konieczny zro

bił "Biesy" DC?stojewskiego - Camusa /1971 I i "Noc listo
padową" Wyspiańskiego /1974/. Muzyka do "Biesów" -
wspomina kompozytor - była szokiem i prowokacją arty

styczną. Użyłem jako pierwszy w teatrze polskim muzy
ków o proweniencji bitowej. Oni mieli jakieś tam głośni
ki, wspaniałą aparaturę odtwarzającą. Mogli mi stworzyć 
olbrzymią ekspresję, dynamikę . Wajda już od początku 

jak obuchem walił w uszy skomponowanym przez Ko

niecznego "biesowskim" jazgotem, nastawiając widza na 





Stefan Sawicki 

TRAGEDIA ANTYNOMII 

Tragedię grecką żywiła mitologia. Poszczególne ut
wory wpisywały się w zdarzenia mitów, licząc na ich zna

jomość u odbiorców. Losy bohaterów stawały się losami 
całej wspólnoty zgromadzonej w teatrze w czasie Wiel
kich Dionizjów. Były przez nią przeżywane nie jak czyjeś , 

lecz najbardziej własne dzieje. Tym większy towarzyszył 
im tragiczny rezonanas. 

Sofokles w "Antygonie" nawiązał do tebańskiego mi

tu o rodzie Labdakidów. Centrum tego mitu był tragiczny 
los Edypa. Wyrocznia delficka ujawniła, że zabije on wła 

snego ojca Lajosa i poślubi własną matkę Jokastę. Mimo 
wszelkich usiłowań Lajosa, aby ujść nieubłaganemu fa
tum, wyrocznia się spełniła. Następstwo uświadomionej 
prawdy było straszne: Jokasta popełniła samobójstwo, 

Edyp - owładnięty rozpaczą - oślepił się. 

Z tego kazirodczego związku powstało czworo dzieci : 

dwóch synów (Eteokles i Polinik) oraz dwie córki (Anty
gona i Ismena). Działania fatum ciążącego nad całym ro

dem i będącego groźnym, jałowym tłem "Antygony" pod
trzymywali teraz sami ludzie. Przeklętych przez Edypa 
synów poróżnił konflikt o władzę. Eteokles wygnał z kra
ju Polinika, a ten sprzymierzył się z wrogami Teb. Obaj 

zginęli w bratobójczej walce u bram obleganego miasta. 
Królem zwycięsko broniących się Teb został brat ich 

matki - Kreon. Uznając Polinika za zdrajcę sprzeciwił się 
pochowaniu jego ciała tak, jak nakazywał obyczaj uświę

cony religijną tradycją. Inaczej rozumiała powinność wo
bec zmarłego i woli bogów Antygona. Wbrew zakazowi 
królewskiemu sama dokonała symbolicznego obrzędu . 

Wokół tego sprzeciwu, tym silniejszego, że dokona
nego przez kobietę , osnute są zdarzenia utworu, piętrzą 
się jego tragiczne antynomie. Kreon jest rzecznikiem ra
cji państwa, społeczeństwa, prawa, sprawiedliwości, ro

zumu. Jako legalny władca domaga się poszanowania 
własnych dekretów, ładu i porządku, dyscypliny społecz
nej. Za jawne nieposłuszeństwo musi karać nawet krew
nych. Antygor.a uosabia inne racje: jednostki, rodziny, 

miłości, uczucia, sumienia. Chce być wierna greckiej po

stawie "filos", głosowi serca, zasadom wpisanym w na
turę człowieka, religijnym przekonaniom, przekraczają
cym doczesne zobowiązania. 

Rodzi się tragiczny, wielowątkowy konflikt. Dołącza 
on do pasma rodowych nieszczęść trzy samobójcze zgo
ny : Antygony oraz najbliższych Kreona - syna Hajmona, 
który miał niebawem poślubić Antygonę, i żony Eurydy
ki. Dopełnia to ponurą sagę rodu Labdakidów. 

Pozostaje przy życiu jedynie Kreon, najbardziej chyba 

tragiczna postać utworu. Pozostaje ze świadomością 
strasznych konsekwencji własnej postawy i decyzji, 

z których był się w końcu gotów wycofać. Będzie mu ta 
świadomość towarzyszyć w myśleniu o własnym życiu 
w perspektywie śmierci bliskich mu osób. Czy to, co się 
stało, było nieuchronne? Czy racje prawa i państwa po
winny przeważać nad racjami sumienia i człowieka? Czy 

muszą się one zawsze ścierać? Czy Antygona powstają
ca przeciw Kreonowi to stały i nieuchronny wątek ludz
kich dziejów? Może są wartości, wpisane w naszą natu
rę, które wyznaczają granicę lojalności wobec ludzkich 

prawnych ustaleń? 

Zdarzenia "Antygony", dziś nie przekonujące nas -
być może - w wymiarze odległych faktów, budzące este
tyczny dysf!ns nadmiarem zgonów i retoryką wypowie
dzi, poruszają przecież silnie tym, co w sztuce najważ
niejsze - swoją warstwą głęboką, samą istotą ewokowa
nego konfliktu, który przekracza czas i przestrzeń. Do
sięga nas wszystkich. Chciejmy go przeżyć i przemyśleć 
wraz z naszym mistrzem i bratem - Sofoklesem. 

Ze zbiorów 

Dziąłu Dokumentacji 
za ZASP 
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